
PONEDELJEK, 9. 11. 2020 

SLOVENŠČINA 

- vsak dan beri glasno 10 minut  

1. in 2. ura: NA KMETIJI (SDZ1/48) 

Uvod:  

 SDZ 1, str. 48 
Opazuj vsako sličico, poimenuj bitja/predmete z besedami opiši  dogajanju 

na sličici. Osebam daj imena. V katerem letnem času se dogaja? 

 

Osrednji del: 

 Ustno odgovori na vprašanja o sličicah: 
 

1. slika       

Kateri letni čas je bil? Kaj je naznanjal petelin s svojim kikirikanjem? Katere 

živali so se sprehajale po kmečkem dvorišču? Kaj je prinesla mama Neža? 

Komu sta z Majo natrosili zrnje? Za koga je poskrbel Matic? Kako? Kaj je 

naročil gospodar? 
 

2. slika 

Kam sta šla mama in Matic? Kaj je delala mama? Kdo je stal ob kravi? Kaj je 

delal Matic? Kdo ga je spremljal? 
 

3. slika 

Kam se je družina po jutranjih opravilih odpeljala s traktorjem? S čim je Matic 

obiral jabolka? Kam jih je zlagal? Kam je oče naložil zaboje z jabolki? Kaj je 

delala mala deklica Maja? Od kod je prišla mama? Kaj je prinesla v košari? Kje 

jo je nabrala? Kam so se po končanem delu odpeljali s traktorjem? 
 

4. slika 

Kaj so popoldne pripravili na dvorišču? Kaj so postavili na mize?   Kdo se je 

pripeljal na dvorišče?  Kaj so lahko kupili? Kaj je dal gospodar kupcu v 

prtljažnik?  Ali so bili kupci zadovoljni? Kako veš? Kaj so delali otroci? Kaj je 

delal domači pes?  
 

 Ob sličicah poskusi pripovedovati zgodbo. 

 V zvezek napiši naslov (svoj naslov za to zgodbo) in napiši zgodbo ob sličicah. 
 

Zgodba naj ima začetek (vsaj 1 poved), nadaljevanje (za vsako sličico po 
najmanj 3 povedi) in zaključek (vsaj 1 poved). Pozoren bodi na rabo 
velike začetnice, ločil, pravilen zapis besed. Povedi naj bodo zaključene 
in si smiselno sledijo. Pazi, da pišeš v enakem času in v enaki osebi. 

 

 



MATEMATIKA 

IŠČEM ZMANJŠEVANEC (SDZ / 63) 

Pri zadnji uri matematike v šoli smo obravnavali računanje z neznanimi členi – 

iskali smo zmanjševanec. 

Ponovimo: 

Najprej sem imel NEKAJ kock, nato sem jih 15 DAL STRAN. Na koncu sem imel 8 

kock.   

Če 8 kockam, ki so mi ostale, DODAM tistih 15, za katere vem, da sem jih vzel 

stran, DOBIM NEZNANO število.  

 

__ - 15 = 8 
 

 

                                         8 + 15 = 23 

 

Zmanjševanec je število, ki je pri odštevanju največje, se spomniš? 

Izračunam ga tako, da ostali dve števili seštejem.  

V SDZ reši stran 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


